
Szanowni Państwo!

Od dnia  25 maja 2018 roku jest  stosowane  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i  Rady Unii  Europejskiej  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (szerzej znane jako RODO).
Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do
prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na
jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  (dalej:  Administrator)  jest  firma
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Glinianej 32, 20-
616 Lublin. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
- art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  tj.  w  oparciu  o  niezbędność  przetwarzania  danych  do

wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO,  tj.   na  podstawie  zgody  w  celach
marketingowych, związanych z przesyłaniem informacji o nowościach i promocjach
drogą e-mailową. Zgodę można w każdym czasie odwołać,

- na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO,  tj.  do  celów  wynikających  z  prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 

3. Zbieramy tylko dane niezbędne do realizacji niżej określonych celów.
4. Celem  przetwarzania  Państwa  danych  jest  realizacja  zamówień,  marketing  naszych

produktów  i  usług,  uzasadniony  interes  administratora,  tj.  wykazanie  prawidłowej
realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji.

5. Państwa podstawowe dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne
do realizacji  naszych  celów  czyli:  firma  kurierska,  usługi  płatnicze,  poczta  polska.
Państwa dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym. 

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy
prawa.

7. Jako  Administrator  dokładamy  wszelkich  możliwych  starań,  aby  zapewnić  wszelkie
środki  technicznej,  fizycznej  i  organizacyjnej  ochrony  danych  osobowych  przed  ich
przypadkowym  czy  umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,
nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

8. Państwa dane nie  będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym
profilowaniu.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  w  przypadku  przetwarzania  danych  niezgodnie
z obowiązującymi wymogami prawnymi.

10.W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych
może Pani/Pan skontaktować się  z  Inspektorem Ochrony Danych Vet-Agro Sp.  z  o.o.,  drogą
mailową:  odo@vet-agro.pl,  telefonicznie:  +48 504 267 186,  81 445  23  57,  bądź  za  pomocą
poczty tradycyjnej na adres: Vet-Agro Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin.
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